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Roquetes 
estrena nou 
web i marca 
turística

BAIX EBRE

■ L’Ajuntament de Roquetes 
ha presentat aquesta setma-
na passada un nou portal web 
de turisme i una nova marca 
turística. 

L’objectiu del  nou web 
www.roquetesturisme.cat és 
potenciar els actius més im-
portants del municipi, el Port 
de Caro, la Via Verda i l’Ob-
servatori de l’Ebre. 

La nova marca turística és 
un logotip que està format 
per la silueta del Port amb el 
cel rogenc d’una tarda d’es-
tiu, a sota dues franges de co-
lors, una verda representant 
la plana d’oliveres i l’altra 
blava representant el canal 
de la dreta de l’Ebre que pas-
sa pel mig de Roquetes, i a so-
ta del logotip de la frase «Viu 
la muntanya».  

El nou web www.roquetes-
turisme.cat ha estat realitzat 
per l’empresa Millennials 
Agency conjuntament amb 
l’empresa Gubiana dels ports 
i la col·laboració de la Tècni-
ca en turisme de l’Ajuntament, 
que han elaborat els contin-
guts del web.  

La informació que s’hi pot 
trobar està estructurada en 
tres seccions, propostes, ser-
veis i agenda. D’aquesta for-
ma, hi ha propostes de Sende-
risme, BTT, Cicloturisme, 
Nordic Walking, Via Verda, 
Astronomia i una agenda d’ac-
tivitats i notícies de les enti-
tats del municipi.

CULTURA ■  D E  L A  U N I Ó  F I L H A R M Ò N I C A  D ’A M P O STA

Presentació del conte ‘100 

anys fent Fila’ a Amposta

■ El divendres 7 d’abril el ves-
tíbul de la Biblioteca Comar-
cal Sebastià Juan Arbó acolli-
rà la presentació del conte 100 
anys fent Fila, publicació que 
ha editat la Societat Musical 
La Unió Filharmònica d’Am-
posta amb motiu del centena-
ri de la seua fundació, que se 
celebra aquest any 2017. 

L’escriptor Jesús Serrano és 
l’autor dels textos, mentre que 
Jordi Alfonso ha estat qui se 
n’ha encarregat de les il·lustra-
cions. Adreçat principalment 
a un públic infantil, el conte fa 
un repàs a 100 anys de trajec-
tòria cultural i musical de la 
Unió Filharmònica d’Ampos-
ta a través del personatge Pe-
pita la Solfes, qui actua com a nar-
rador, alternant pinzellades de 
la història de la seua família, 

que sempre ha estat vinculada 
amb la Fila, amb la història 
d’aquesta societat musical. 

Quan des de la Fila es va pro-
posar la idea d’editar un conte, 
tant Serrano com Alfonso, de 
seguida van manifestar la seua 
voluntat de participar en el pro-
jecte i fer-ho de forma total-
ment desinteressada.  

A l’acte de presentació, que 
començarà a les vuit del vespre, 
hi assistiran a més de la repre-
sentació de la Unió Filharmòni-
ca, els autors del conte. I el dia 
23 d’abril, coincidint amb la Di-
ada de Sant Jordi, es farà una 
donació de contes als centres 
de primària d’Amposta. 

Aquest serà el primer ac-
te de tots els que ha organit-
zat l’entitat amb motiu del 
centenari. 

CULTURA ■  AV U I  TO RTO S A  I  A M P O STA  C E L E B R E N  E L  D I A  M U N D I A L  D E L  T E AT R E

L’Escola de Teatre i Circ d’Amposta 

oferirà estudis professionals de teatre

■ Per primera vegada, les Terres 
de l’Ebre tindran un centre, l’Es-
cola de Teatre i Circ d’Amposta, 
que oferirà estudis professionals 
en Art Dramàtic amb un progra-
ma formatiu de 1.200 hores que 
inclou pràctiques escèniques on 
els alumnes podran professio-
nalitzar-se dins l’àmbit de la in-
terpretació i la creació artística. 
La titulació dels estudis estan 
certificats per l’ACET (Associa-
ció Catalana d’Ensenyaments 
Teatrals – Estudis Professionals).  

La notícia es coneixia aques-
ta passada setmana en la celebra-
ció del Dia Mundial del Teatre, 
avui dia 27 de març, tot i que l’Es-
cola de Teatre i Circ d’Amposta 
(ETCA) ja va celebrar part de l’es-
deveniment dijous passat, amb 
Àlex Casanovas, president de 
l’Associació d’Actors i Directors 

Professionals de Catalunya, que 
va protagonitzar la lectura del 
manifest i va realitzar una xerra-
da titulada ‘Arts escèniques: de 
quina professió estem parlant?’. 

Avui a l’Auditori de La Unió 
Filharmònica d’Amposta tindran 
lloc, amb entrada gratuïta, la re-
presentació Shakesperience i la 
presentació del projecte escènic 
2017 Vés-te’n a... a càrrec del grup 
de Teatre Juvenil de l’ETCA. Se-
rà al matí per als alumnes de pri-

mer i segon d’ESO dels instituts 
d’Amposta i a les 18 hores obert 
al públic en general.  

També Tortosa s’ha unit en la 
celebració del Dia Mundial del 
Teatre. L’Escola Municipal de Te-
atre de Tortosa ofereix un espec-
tacle de creació basat íntegra-
ment en textos de l’insigne fol-
klorista tortosí Joan Moreira. En 
l’espectacle hi participen més de 
100 alumnes de l’Escola Munici-
pal de totes les edats i compta 
amb la col·laboració en la part 
musical de la Colla Jove de Dol-
çainers de Tortosa. 

Ahir ja es va celebrar el primer 
passi. El segon serà avui a les 20 
hores al Teatre Auditori Felip Pe-
drell. El preu de l’entrada és de 2 
euros que es donarà a l’Associa-
ció Trastorns de l’Espectre Au-
tista de les Terres de L’Ebre.

Avui hi haurà 
representacions a 
Amposta i a Tortosa 
amb els alumnes de 
les escoles de teatre

M. P.  

Un grup de persones de l’Esglé-
sia evangèlica de Filadèlfia no 
poden obrir un centre de culte a 
Móra d’Ebre per una modificació 
del planejament urbanístic del 
municipi, que prohibeix la ubica-
ció de centres religiosos en l’ane-
lla comercial de Móra d’Ebre. 
Aquesta és la situació que està 
vivint José Bujo, la seua família 
i una dotzena de persones més 
creients en l’Església evangèlica 
de Filadèlfia. 

El mes de desembre l’Ajunta-
ment de Móra d’Ebre va aprovar 
una modificació del planejament 
urbanístic el municipi per regu-
lar la ubicació dels centres de 
culte religiós. Quedarien exclo-
sos els carrers que configuren 
l’anella comercial, entre la plaça 
de Dalt i l’avinguda Comarques 
Catalanes.  

El canvi de normativa és per 
fer front a la proliferació en els 
últims anys de peticions de di-
verses confessions religioses 
per instal·lar-se al centre comer-
cial de Móra d’Ebre. 

 Ara, l’Ajuntament espera 
l’aprovació d’aquesta modifica-
ció puntual de les Normes sub-
sidiàries de planejament per a 
l’ordenació de centres de culte 
per part del Registre de Planeja-
ment Urbanístic de Catalunya.  

D’aquí a un parell de mesos o 
tres, la situació es desencallà, 
però, mentrestant, l’alcalde de 
Móra d’Ebre, Joan Piñol, expli-
ca que l’Ajuntament no pot do-
nar cap llicència per obrir nous 
centres de culte. «Aquestes per-

sones han volgut obrir el centre 
sense cap permís i quan ja s’ha-
via aprovat la moció, de forma 
que no podem donar cap llicèn-
cia d’obertura fins que Urbanis-
me no resolga la modificació» 
explica Joan Piñol.  

José Bujo, per la seua banda, 
explica que «ja és tercera o quar-
ta vegada que no ens deixen obrir 
el local. Primer vam estar de llo-
guer en un altre lloc». El local ac-
tual està situat al carrer Isabel 
número 2 i tindria una freqüèn-

cia d’ús d’una hora de missa per 
a una vintena de persones, dos o 
tres cops per setmana.  

Bujo detalla que «no sabem 
què fer ni qui ens pots ajudar. A 
més, la justícia és molt lenta. 
Però alguna cosa haurem de fer 
perquè no hi ha forma que pu-
guem obrir el nostre centre». 
L’alcalde afirma que el local no 
tenia cap garantia de seguretat 
ni s’adequava a la llei i per això 
va haver de ser tancat les ante-
riors vegades.
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Una Església evangelista demana 

obrir un centre de culte a Móra d’Ebre 

José Bujo al local on vol obrir l’Església evangèlica de Filadèlfia, al centre de Móra d’Ebre. FOTO: JOAN REVILLAS

L’Ajuntament va 
prohibir el desembre 
passat la ubicació de 
centres religiosos a la 
zona comercial del 
municipi


